
 

 
"… jag lär mig nya saker hela tiden…" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Tove Envall och jag sitter på Kundcenter på huvudkontoret, 

och arbetar mest med måleri- och partikunder. Totalt har jag jobbat 

här i nio år. Jag tar emot order och svarar på allehanda frågor. Det 

kan vara fakturafrågor, fakturarättningar och jag försöker hjälpa 

kunderna med det  de behöver veta och beställa. Jag har jobbat på 

samma ställe och haft samma tjänst hela tiden, men det blir faktiskt 

inte enformigt för jag lär mig nya saker hela tiden.  

På g just nu: 

Den här månaden på året sitter jag och knappar bonusar till våra 

kunder, så det är full fart! Dessutom så har jag varit med och arbetat 

med julklappsinsamlingen vi gjorde i samarbete med 

Stadsmissionen. Det blev en hel vagn av klappar till slut!  

Bäst 2015 

Det är roligt att det har varit ett bra år för oss. För mig har det också varit ett bra år, ingenting har varit 

tråkigt eller jobbigt. Privat så har jag köpt en ny hundvalp – en Alpenlender, så nu har vi den och en 

tax och det är förstås väldigt roligt! 

Fokus 2016  

Det som är roligt med mitt jobb är att man aldrig riktigt vad som händer, det ska bli intressant att se 

vad som händer med 2016. Men jag vet att det är mycket på gång… I grunden kommer jag fortsätta 

med det jag gör och lära mig nya saker. 

Det här visste kanske inte alla om mig:  

Något som ingen vet är att jag var med på förstasidan på Dagens Nyheter när jag gick i mellanstadiet. 

Vi hade ett skolarbete, där vi skulle ha dagstidningar istället för läroböcker, för att utveckla vår 

allmänbildning. Då var vi några från klassen som var med på bild. På fritiden är jag mycket i skogen 

med mina hundar och min man. Jag har själv ingen jägarlicens, men min man jagar en del. Just nu är 

det mest vildsvin och älg. Jag och hundarna brukar följa med – och det är kul! 
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